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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang Masalah 

Tato merupakan gambar simbol permanen yang dilukis pada tubuh 

manusia yang di ukir menggunakan alat sejenis jarum. Biasanya tato tersebut 

dilukis dengan menggunakan jarum yang menggunakan tinta bewarna-warni. 

Zamandulu orang-orang masih menggunakan teknik manual dan berasal dari 

bahan tradisional dengan menggunakan alat yang sangat sederhana tanpa 

menggunakan bius untuk mengurangi rasa sakit. Namun seiring perkembangan 

zaman orang-orang sekarang menggunakan jarum yang digerakkan oleh mesin 

untuk mengukir sebuah tato. Perubahan zaman juga mempengaruhi warna, 

pada zaman dahulu tato lebih identik menggunakan pewarna alami seperti 

arang, tetapi dengan adanya perkembangan zaman sekarang sudah 

menggunakan tinta. Setiap seni tato memiliki makna pribadi yang mewakili 

perasaan pelaku tato dalam setiap gambarnya, sehingga setiap pengguna tato 

dapat mempunyai ciri khas diri sendiri.  

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menilai sebuah seni tato 

sangat dekat dengan sesuatu keliaran dan dianggap negatif. Pandangan negatif 

selalu di arahkan kepada setiap orang yang menato tubuhnya, karena tidak 

sedikit pelaku kejahatan pasti memiliki tato di tubuhnya. Agama merupakan 

salah satu alasan kuat untuk tidak menato diri, karena mayoritas penduduk 

Indonesia adalah Muslim dan dalam ajaran agama Muslim tidak membenarkan 

seseorang untuk menato diri karena dianggap menyakiti diri sendiri. Maka dari 
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itu sebagian masyarakat luas pasti memaknai orang yang bertato itu dengan 

pandangan negatif.  

Sebenarnya kata tato berasal dari kata tatau yang berasal dari bahasa 

Polynesia yang berarti memberi sebuah tanda dan dalam  bahasa inggris disebut 

dengan tato Dalam sejarah tercatat bahwa tato ditemukan oleh bangsa Eropa 

saat menjelajah ke benua Amerika pada abad 18 masehi, namun sebenarnya 

sejarah tato jauh lebih tua daripada itu. Sumber sejarah yang lainnya 

menyebutkan bahwa tato sudah dikenal sejak 50 juta tahun sebelum masehi.1 

Adanya seni menato tubuh di dalam kebudayaan dunia sudah sangat 

lama ada dan dapat dijumpai di seluruh sudut dunia. Sejarah menyebutkan, 

bahwa tato tubuh sudah dilakukan sejak 3000 tahun SM (sebelum Masehi). 

Sebagian besar orang berasumsi bahwa tato Mesir merupakan tato tertua yang 

ditemukan pada 1300 SM tetapi fakta mengatakan bahwa Mentawai sudah 

mengenal tato sejak kedatangan mereka ke pantai barat Sumatera pada Zaman 

Logam, 1500 SM – 500 SM. Mereka adalah bangsa Proto-Melayu yang berasal 

dari daratan Asia (Indocina). Dari situ, bisa disimpulkan bahwa tato Mentawai 

yang tertua di dunia, bukan tato Mesir yang baru dikenal pada 1300 SM.2  

Tato dibuat sebagai suatu simbol atau penanda diri, bagi pelaku tato 

agar dapat mengekspresikan suatu kebanggaan, simbol keberanian, maupun 

identitas pribadi untuk si pemilik tato. Sejak masa pertama tato dibuat juga 

                                                           
1 Crystana Santoso Billy, Bedjo Bing, Kurniawan Daniel. Perancangan Buku Esai Panduan 

Tentang Filosofi Seni Dan Desain Tato oriental. 

(file:///D:/JURNAL%20&%20TEORI%20SKRIPSI/JURNAL%20TATO%201.pdf). Diakses pada tanggal 

17 Juli 2018 

2 http://adventurism.id/tato-mentawai-seni-tattoo-tertua-di-dunia/ Diakses pada tanggal 26 

september 2018 

file:///D:/JURNAL%20&%20TEORI%20SKRIPSI/JURNAL%20TATO%201.pdf
http://adventurism.id/tato-mentawai-seni-tattoo-tertua-di-dunia/
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memiliki tujuan demikian. Masyarakat zaman dahulu yang tinggal di suku 

pedalaman Indonesia juga mempercayai bahwa tato sebagai simbol 

keberuntungan, status sosial, pelengkap kecantikan, kedewasaan, kekuatan dan 

harga diri. 

Di kehidupan serba milenial seperti saat ini tato menjadi lebih diterima 

dan mainstream. Contohnya, tato pada masa sekarang sekarang menjadi 

pelengkap fashion dalam menunjang penampilan seseorang, lifestyle, maupun 

suatu pekerjaan. Dapat dilihat saat ini banyak sekali artis yang menato 

tubuhnya hanya sebagai penghias tubuh karena dianggap lebih modis dan 

fashionable sekaligus mempercantik diri atau juga menyimpan suatu makna 

tersendiri. Tetapi pada dasarnya lambang tidak memiliki makna, seperti 

pendapat yang di kemukakan oleh Prof. Deddy Mulyana sebagai berikut: 3 

“Makna sebenarnya ada dalam kepala kita, bukan terletak pada lambang itu 

sendiri. Kalaupun ada orang yang mengatakan bahwa kata-kata mempunyai 

makna, yang ia maksudkan sebenarnya bahwa kata-kata itu mendorong orang 

untuk memberi makna (yang telah disetujui bersama).” 

 

Banyaknya artis maupun public figure yang mulai menato tubuhnya 

akhirnya melahirkan sisi positif mengenai tato. Dengan mengubah sebuah 

stereotype yang sebelumnya memandang bahwa orang yang memiliki tato 

dekat dengan sebuah kejahatan, bahwa kini tato sudah menjadi sebuah tren 

fashion dalam kehidupan yang modern seperti saat ini. Namun tidak bisa 

dipungkiri bahwa sisi negatif tato masih menempel di pemikiran sebagian besar 

masyarakat yang memadukan zaman dahulu dan zaman milenial. Karena 

bagaimanapun menurut mereka orang yang menato tubuhnya dapat dipastikan 

beretika jelek dan tidak sesuai dengan norma pribadinya 

                                                           
3 Mulyana, Deddy. Ilmu Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007. Hal 96-97 
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Dengan adanya akulturasi budaya, kemajuan sebuah tekhologi, dan 

banyaknya sebuah studio tato seperti saat ini seharusnya masyarakat mulai 

membuka pikiran bahwa tato hasil dari sebuah perkembangan zaman. Terlebih 

masyarakat secara luas sering mengaitkan tato dengan bentuk-bentuk 

kriminalitas. Hal tersebut didukung banyaknya preman menggunakan tato serta 

adanya pengukuhan dari media massa khususnya televisi yang sering menyorot 

tato yang melekat pada tubuh para kriminal.  

Komunikasi manusia merupakan suatu hal yang kompleks karena ada 

bagian-bagian yang bisa diamati dan tidak bisa diamati. Bentuk komunikasi 

bisa bersifat verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah bentuk 

komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dalam bentuk 

lisan ataupun dalam bentuk tulisan, sedangkan komunikasi nonverbal adalah 

proses komunikasi dimana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. 

Contoh komunikasi nonverbal adalah menggunakan gerak isyarat, bahasa 

tubuh, ekspresi wajah dan kontak mata, simbol-simbol. Komunikasi nonverbal 

adalah suatu tingkah laku manusia yang memiliki sebuah makna. Pengertian 

mengenai komunikasi nonverbal sangat luas, karena setiap tingkah laku kita, 

bisa mengandung makna tertentu yang bahkan tidak kita sadari akan tetapi 

dipersepsikan oleh orang lain. 

Peneliti berusaha menggali makna tato dari beberapa sudut pandang 

pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan tato. Mulai dari pengguna 

tato hingga produsen tato yaitu tattoo artist. Peneliti memandang bahwa terlalu 

sempit jika hanya memandang sebuah tato dari satu sisi kriminalitasnya saja. 

Hal ini bertentangan dengan apa yang ada di masyarakat bahwa banyak 



 

 
5 

 

diantara kriminalitas tidak menggunakan tato dan sebaliknya banyak juga 

masyarakat pecinta seni yang notabennya bukan kriminal juga menggunakan 

tato. Keadaan seperti ini dapat memberikan asumsi bahwa tato telah mengalami 

perbedaan budaya, jika dikaitkan pada posisi lifestyle milenial. Lain halnya 

dengan melihat suku-suku yang menggunakan tato sebagai suatu keharusan 

dan penghormatan. Tato sekarang ini juga banyak di alihkan pada perannya 

sebagai karya seni. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat judul 

“Pemaknaan Gambar Tato Di Kalangan Remaja (Studi Deskriptif Pada 

Pelanggan Pembuat Tato di Studio Fake Ink)“ dengan tujuan memahami 

fenomena tato di kalangan masyarakat sebagai bagian dari budaya. Kota 

Malang dipilih sebagai lokasi fokus penelitian karena keberagaman masyarakat 

di Kota Malang sebagai dampak kota pendidikan dengan banyak Universitas 

yang menampung mahasiswa dari berbagai daerah tentunya membawa budaya 

dan adat yang beragam pula. Penentuan fokus penelitian ini di Kota Malang 

diharapkan para Subjek Penelitian  mampu memberikan informasi yang 

beragam pula dilihat dari berbagai latar belakang dan budaya. 
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1. 2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah bagaimana pemaknaan gambar tato pada 

kalangan remaja di Studio Fake Ink kota Malang? 

1. 3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendiskripsikan dan menjabarkan pemaknaan gambar tato 

di kalangan remaja kota Malang khususnya di Studio Fake Ink. 

2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi ketertarikan 

mereka terhadap tato. 

1. 4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi dua, yakni sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah kajian terhadap 

tato dan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam studi Ilmu 

Komunikasi secara umum. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan landasan pemikiran dan pertimbangan bagi setiap 

individu dalam melakukan pemaknaan terhadap tato sehingga dapat 

menghilangkan stereotype terhadap tato. 

b. Memberikan bahan ide serta referensi bagi penelitian lanjutan 

mengenai kajian fenomena sosial yang terjadi atau mengenai 
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kelemahan dalam membedah fenomena yang sedang terjadi di 

masyarakat yakni mengenai pola komunikasi nonverbal. 

 

 

 


